
Ontdek de 
 mensen en de  

plaatsen die  
ons land  

uniek maken

(en het panorama van Canada ook)

De 
route is 
prachtig 



Reizen, 
zoals 
reizen 
bedoeld is

Leun achterover, ontspan en leer Canada kennen 
zoals dat alleen per trein mogelijk is. Met ruimte om 
te kletsen, te slapen en om rustig te kijken naar het 
uitzicht onderweg – comfortabeler dan reizen per trein 
bestaat niet. Waar u ook heen gaat, ons personeel en 
relaxte kadans zorgen voor een onvergetelijke reis.
(Net als het uitzicht onderweg.)
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The great 
western 
way
Toronto Vancouver

Uw avontuur begint meteen als u instapt. Het rumoer van de stad gaat  
over in het relaxte van de trein, terwijl u langs wouden, meren en prairies 
glijdt. En dan, net als u denkt dat het niet mooier kan worden: de Rockies. 
(zo adembenemend als u dacht, maar dan nog mooier.) Aan boord van  
The Canadian® wordt u bevriend met Canada.

VANCOUVER

KAMLOOPS

JASPER
EDMONTON

SASKATOON

SUDBURY JCT.

TORONTO

SIOUX 
LOOKOUTWINNIPEG

Adembenemende 
uitzichten  

Of het nu vanuit uw 
comfortabele cabin is,  
of vanuit het panoramische 
koepelrijtuig, u zult zien 
waarom wij ‘het beste 
venster van Canada’  
worden genoemd.

Maak het  
u comfortabel

Met de ruimte zittingen, 
slaapcoupés en 
comfortabele lounges  
heeft u alles bij de hand  
om u te ontspannen en  
te genieten van de rit.

De goede  
maaltijden

Leer Canada op een  
andere manier kennen  
met vers bereide maaltijden,  
die u de Canadese en 
regionale keuken tonen. 
Bereid door onze eigen 
chef-kok.1

Upgrade  
uw ervaring

All-inclusive maaltijden, 
barservice en een 
persoonlijke conciërge –  
de Prestige-klasse denkt  
aan alles, dus ú hoeft  
alleen maar te genieten  
van het uitzicht.

4 dagen/ 
4 nachten 

4.466
kilometer

Prestige, 
Sleeper Plus en  
Economy class
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Citytrips
Québec City Windsor Of het nu gaat om een stadstour of een 

verfrissend weekendje weg, het drukke 
verkeer is geen leuke manier om te reizen. 
Waarom niet stress verminderen en voor 
meer comfort zorgen?

Er is geen betere manier om naar alle 
festivals, musea en heerlijke restaurants te 
komen dan met de trein van stadscentrum 
naar stadscentrum.2 Kom steeds aan in het 
hart van de stad met een ontspannen  
gevoel en klaar voor het ontdekken.

Downtown  
naar Downtown

Vermijd het verkeer en 
parkeerproblemen en  
kom steeds in het  
centrum van de stad aan.

Zorgeloos

Gemakkelijk boeken  
en express-instappen.

Zeer comfortabel

Ruime stoelen met 
beenruimte (véél 
beenruimte), maaltijden  
aan boord en een 
ontspannen omgeving.

Blijf verbonden

Gratis Wi-Fi,  
stopcontacten en bereik  
van mobiele telefoons 
wanneer u maar wilt.

1.765
kilometer

48 stations

Business class  
en Economy classTORONTO

SARNIA

STE-FOY 

QUÉBEC CITY

KINGSTON

OTTAWA

LONDON

NIAGARAWATERVALLEN

MONTRÉAL

WINDSOR
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Stelt u zich voor: u verlaat Montréal bij zonsondergang, die de skyline 
van de stad bedekt, terwijl u door de Montérégie Hills rijdt; afgelegen 
lichtjes markeren de kleine stadje die u passeert op uw reis oostwaarts. 
Als de dag aanbreekt, daalt de trein langs de kust van Baie-des-
Chaleurs af, waarna u spoedig in Moncton en daarna in Halifax bent,
waar uw maritieme avontuur verder gaat.

Heerlijke regionale 
specialiteiten

Volledige cateringservice 
met smakelijke lokale 
ingrediënten.3

Zomerprogramma

Fascinerende presentaties 
over de lokale geschiedenis, 
cultuur en nog veel meer 
verlevendigen en verrijken 
uw maritieme ervaring.

Blijf verbonden

Gratis Wi-Fi,  
stopcontacten en bereik  
van mobiele telefoons 
wanneer u maar wilt.

Gemakkelijke  
verbindingen

Profiteer van de 
gemakkelijke boot-  
en busverbindingen  
naar Saint John’s en  
Prince Edward Island.

1 dag/ 
1 nacht 

1.346
kilometer

Sleeper Plus  
en Economy class

Maritiem  
uitje
Montréal  Halifax

MONTRÉAL

STE-FOY

RIVIÈRE-DU-LOUP

RIMOUSKI

MONT-JOLI

MATAPÉDIA
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2 dagen4

1.160
kilometer

Touring en  
Economy class

2 dagen/ 
2 nachten 

1.697
kilometer

Sleeper Plus  
en Economy class

1 dag 

Senneterre
717
kilometer

Jonquière
510
kilometer

Economy class

CHURCHILL

THOMPSON

THE PAS

PUKATAWAGAN

WINNIPEG

MONTRÉAL

JONQUIÈRE

HERVEY

SENNETERRE

PRINCE RUPERT

PRINCE GEORGE

JASPER

Montréal  Senneterre 
Montréal  Jonquière

Deze route kent een magnifiek 
landschap — ruige en dik beboste 
heuvels, wildwaterrivieren, 
watervallen en honderden meren. 
Avonturiers, jagers en vissers,  
ze houden er allemaal van.

Winnipeg  Churchill

Op deze reis naar het subarctische 
gedeelte van noordelijk Manitoba 
wordt u beloond met het 
Noorderlicht in de winter, de 
mogelijkheid om ijsberen te zien 
in de herfst, en de kans op het 
spotten van beluga’s in de zomer.

Jasper  Prince Rupert

Deze route volgt prachtige rivieren 
naar de ruige Pacifische noordkust 
van British Columbia. Geniet van 
de spectaculaire uitzichten in het 
Jasper National Park en ontdek wat 
indrukwekkend werkelijk betekent  
in de Canadese Rockies! U kunt 
zelfs wild spotten langs de route. 
Geniet van de route noordwaarts.

Wegen naar het 
wilde Noorden

Naamsvermelding: Véloroute des Bleuets
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  Prestige Class

Officieel in gebruik genomen  
in de lente van 2015 en biedt 
een onvergetelijke treinervaring.

•  Ruime coupé — 50% groter 
dan onze coupé in de Sleeper 
Plus-klasse, met een breed 
venster naar buiten, dat 60% 
groter is

•  Modulaire lederen bank in 
L-vorm overdag, een Murphy-
bed voor twee ‘s nachts

•  Privé wasruimte met douche

•  Flat-screenmonitor met 
videoselectie

•  Minibar bevoorraad met  
een selectie dranken

•  Gratis barservice

•  Coupé verwarmd met 
elektrische radiatoren

•  Voorrang in het 
restaurantrijtuig

•  Toegewezen conciërge  
tijdens de reis

•  Activiteiten als wijnproeven  
en interactieve lezingen  
over lokale geschiedenis,  
geografie en cultuur

  Boven- en Benedenbed

Zijn overdag open en bestaan uit 
twee stoelen tegenover elkaar.  
‘s Nachts worden deze 
omgevormd tot semi-privé-
compartimenten met gordijnen, 
met twee stapelbedden. Gebruik 
van openbare sanitaire ruimten.

Manor slaaprijtuig5 Prestige-rijtuig (beschikbaar op The Canadian)

  Cabin for 1

Privécompartiment met een 
stoel, die wordt omgevormd 
tot bed, met een verborgen 
toilet en wastafel.

Renaissance (beschikbaar op The Ocean) 

In de Sleeper class is er beperkt ruimte aanwezig voor bagage.

Legende

 Cabin for 1           Cabin for 2            Boven- en benedenbed 

 Openbare sanitaire ruimte           Douche

Suite

Twee gecombineerde Cabins for 2 (tussenwand 
verwijderd). De resulterende kamer omvat dus twee 
eigen toiletten en twee wastafels. Sleeper Plus is 
voorzien van een eigen wasruimte.6 Suites zijn ook 
beschikbaar in het Renaissance Park-rijtuig. Voor 
het boeken van vier personen verzoeken wij u om 
contact met ons op te nemen.

  Cabin for 2

Privecompartiment met twee 
stoelen, twee uittrekbare 
stapelbedden, een wastafel  
en een eigen toilet.

1. Alleen Prestige en Sleeper Plus klassen. 2. Het treinstation van Ottawa is op 6 kilometer afstand van het stadscentrum. 3. Alleen Sleeper-klasse. 4. De overnachtingsaccomodatie en de transfers in Prince 
George zijn niet inbegrepen. 5. De uitrusting is verschillend op de Winnipeg–Churchill-route en op de Canadian in het piekseizoen. 6. Niet weergegeven op het diagram.

   Slaapruimten 1–6 zijn voorzien van 
een douche in de privé badkamer

   Slaapruimten 7–10 zijn niet  
voorzien van een douche

De accommodatie bestaat  
uit cabins for 2 en één  
Cabin voor minder validen.
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(6'5")

1.96m
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(3'7½")
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(2'1")  
0.63m
(2'1")

0.63m
(6'7")  
2.01m

(2'9")  
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(6'7")
2.01m

(2'9")
0.81m (4'6")

1.37m
(4'6")

1.37m

Treinpassen
VIA Rail biedt een verscheidenheid aan 
geldbesparende treinpassen voor het 
reizen op haar netwerk.

Speciale aanbiedingen voor 60+, 
jeugd, reisgroepen en gezinnen
De trein is een ontspannen en betaalbare 
manier voor stellen, gezinnen en 
vrienden om samen te reizen. VIA Rail 
biedt kortingen voor reisgroepen van 
10 personen of meer, kinderen, jeugd 
(12–25) en reizigers van 60 jaar en 
ouder. Baby’s jonger dan 24 maanden 
reizen gratis als ze een stoel met een 
volwassene delen. Speciale tarieven zijn 
ook beschikbaar voor de begeleiders  
van reizigers met speciale behoeften.

Toegankelijkheid
VIA Rail is ontvankelijk voor speciale 
wensen van passagiers. Als u in een 
rolstoel reist of andere speciale eisen 
heeft, kunnen we u voorzien van een 
reeks speciale diensten, die afhankelijk 
zijn van de faciliteiten op de stations 
en in de treinen. Controleer de 
beschikbaarheid van de service die u 
nodig heeft als u reserveert. Geef de 
reisagent uiterlijk 48 uur van tevoren  
alle relevante details.

Bagagebeleid
De meeste lange-afstandstreinen 
hebben een bagagerijtuig, waarin u 
enkele bagagestukken kunt meenemen. 
Sommige kort-afstandstreinen hebben 

echter geen bagagerijtuig, waardoor  
het aantal mee te nemen bagagestukken 
beperkt is.

Reizen met huisdieren
Huisdieren, met uitzondering van 
geleidehonden, zijn niet toegestaan  
in passagiersrijtuigen. Katten en  
honden kunnen wel meereizen in  
het bagagerijtuig, mits deze worden  
vervoerd in een afgesloten, robuuste 
kooi waarin de dieren kunnen staan. 
Afhankelijk van het seizoen kan het 
meenemen van huisdieren niet zijn 
toegestaan.

Uitstapjes
Boek een trein-hotel-activiteiten-
pakket voor zorgeloos reizen. Kijk op 
trainpackages.ca voor meer informatie.

Telefoon  
(algemene informatie en boeking) 
Gratis bellen vanuit Canada of de VS:  
1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245) of  
TTY 1 800 268-9503 (slechthorenden).

Kijk op viarail.ca  
voor meer informatie. 
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®Geregistreerd handelsmerk van VIA Rail Canada Inc. TMHandelsmerk is eigendom van VIA Rail Canada Inc. 


